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יְוָנִּיּות, שיר ששי

ד  ם ַהְמַסּיֵ ּיָ ֶמׁש ְצמּוָדה ֶלָחֶזה ּבַ ֶ ְך ִעם ַהּשׁ ּכָ
ּמּול, ּמִ ֶאת ִמְדרֹון ַהּיֹום ׁשֶ

ִליַאת  ֹלׁש ּכְ ֲעַמִים ְוׁשָ ּבֹון ּפַ ֶחׁשְ ִנְלָקִחים ּבְ
ֵמא ִויּסּוָריו, ַהּצָ

ן, ׁשָ ַצע ַהּיָ ּבֹון ְלִמן ַהַהְתָחָלה ַהּפֶ ֶחׁשְ ִנְלָקח ּבְ
ָצִלים  מֹו ַהּבְ ָרב ּכְ ָ ּשׁ ב ִנְצָרב ּבַ ְוַהּלֵ

ָלתֹות. ֵני ָוִטיָקה ִלְפֵני ַהּדְ ל ּבְ ׁשֶ

מֹות, ִיְדמּו יֹוֵתר ָלֲאָדָמה, ֵדיֶהם ִמְתַקּדְ ּיְ ָכל ׁשֶ ּכְ
ַמִים. ָ מֹות, ִיְדמּו יֹוֵתר ַלּשׁ ֵדיֶהם ִמְתַקּדְ ּיְ ָכל ׁשֶ ּכְ

יתֹו.  ַתְחּתִ ָקע ּבְ ֶמן ִהְתרֹוֵקן. ְקָצת ִמׁשְ ֶ ד ַהּשׁ ּכַ
ר. ּוֶפֶגר ָהַעְכּבָ

ַיַחד ִעם ַקְנַקן  ל ָהֵאם ּבְ ּה ׁשֶ ִהְתרֹוֵקן ֹאֶמץ ִלּבָ
ב. ַיַחד ִעם ַהּגֵ ַהֶחֶרס, ּבְ

ֵרָפה. ָמָמה ֵמרֹב ֲאַבק ׂשְ ְ ל ַהּשׁ ֵקהֹות ַהֲחִניַכִים ׁשֶ

ה, דֹוׁשָ ָרה ַהּקְ ְרּבָ ֶמן ִלְמנֹוַרת ּבַ ֶ ו ַהּשׁ ֵאיֹפה ַעְכׁשָ
ָהב  ְקֹטֶרת ְלִאיקֹוִנין ַהּזָ ה ַנֲעָנע ּכִ ֵאיֹפה ַעּתָ

ְמּדּוֵמי ָהֶעֶרב, ל ּדִ ׁשֶ
ן ְלָך  ַנּגֵ ּיְ ָצן, ׁשֶ ּבְ ֵאיֹפה ֹחֶפן ֶלֶחם ְלֶעֶרב ַהּקַ
ְתרֹוס. ּלֹו ַעל ַהּקַ יר ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ ֶאת ׁשִ

ִאי ִהְתַנֲחלּו  ְבָצר ָהֶעְליֹון ּבָ ּמִ ּבַ
ְרִקיִסים. ִרים ְוַהּנַ ּבָ ַהּצַ



מִטַּּעַם 22

68 יאניס ריצוס 

ָהֲאָדָמה ֲחפּוָרה ִמיִרי ּתֹוָתִחים ּוֵמרֹב ְקָבִרים.
עּור ּוְטַלאי ָלּה  ֶפה ּפָ ְפָקָדה ַהֲהרּוָסה עֹוֶמֶדת ּבְ ַהּמִ

ְכָלל ָמקֹום ַמִים. ֵאין עֹוד ּבִ ָ ַהּשׁ
ְלֵמִתים נֹוָסִפים. ָלַעְצבּות ֵאין ָמקֹום ַלֲעֹמד 

ְוִלְקֹלַע ּבֹו ֶאת ַצּמֹוֶתיָה.

ם  ּיָ לֹות ּבַ ֵעיַנִים ּכָ רּוִפים ַהּבֹוִהים ּבְ ים ׂשְ ּתִ ּבָ
ִיׁש ׁשַ פּוא ּכְ ַהּקָ

ירֹות ּקִ קּוִעים ּבַ ּדּוִרים ּתְ ְוַהּכַ
רֹוׁש. ל ֶאל ַהּבְ ְכּבַ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ַצְלעֹות ַהּקָ יִנים ּבְ ַסּכִ ּכְ

ֶמׁש, ֶ ּשׁ ן ּבַ ַרְקּדָ ִפים ַאּפְ ּזְ ּתַ ל ַהּיֹום ַהֲהרּוִגים ִמׁשְ ּכָ
ִלים  ּיֹוֵרד ָהֶעֶרב זֹוֲחִלים ַהַחּיָ ׁשֶ ְוַרק ּכְ

נֹות, ַעל ָהֲאָבִנים ָהֲעׁשֵ
ֶות, ְנִחיֵריֶהם ַאֲחֵרי ָהרּוַח ִמחּוץ ַלּמָ ִרים ּבִ ּתָ

ֵרַח  ִרים ַאֲחֵרי ַנֲעֵלי ַהּיָ ּתָ
עֹוָדם לֹוֲעִסים ֲחִתיַכת ְרִפיָדה, ּבְ

ַלע  ּסֶ ְמִטיִחים ֶאת ֶאְגרֹוָפם ּבַ
ִים, ר ַהּמַ א יּוַתר ֶקׁשֶ ּמָ ׁשֶ

ִני ַהּכֶֹתל ָחלּול ֵ ֲאָבל ֵמֶעְברֹו ַהּשׁ
ַפע  ה ִעם ׁשֶ ּכָ ְוֵהם ׁשּוב ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּמַ

ם ְנִפיָלה ַלּיָ ָגז ּבִ ִסּבּוֵבי ַהּפָ
צּוִעים  ַעם נֹוֶסֶפת ֶאת ַזֲעַקת ַהּפְ ְוׁשֹוְמִעים ּפַ

ַער. ַ ְפֵני ַהּשׁ ּלִ ׁשֶ

ר? ָאִחיָך קֹוֵרא ְלָך. ה ִמְתַיּסֵ ֵאיֹפה ַאּתָ
ין ִצְלֵלי ֳאִנּיֹות ָזרֹות. ּלֹו ּבֵ לּוא ּכֻ ְיָלה ּכָ ַהּלַ

ְכָתִלים. ָרִכים ֲחסּומֹות ּבִ ַהּדְ
ֶרְך ֲעַדִין. ַרק ֶאל ָעל ֵיׁש ּדֶ

ִכים  ה ָלֳאִנּיֹות ְונֹוׁשְ נּוָעה ְמֻגּנָ ים ּתְ ְוֵהם ְמַחּוִ
ֶאת ְלׁשֹוָנם

ְך ְלֶעֶצם. ּלֹא ֶנְהּפַ ֵאָבם ׁשֶ ֹמַע ֶאת ּכְ ֵדי ִלׁשְ ּכְ
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ִדים ַהֲהרּוִגים  ֲעָגִנים ַהְמַפּקְ ֶלת ַהּמַ ֵמַעל ְלַטּיֶ
ְבָצר: ׁשֹוְמִרים ְזקּוִפים ַעל ַהּמִ
ַחת ְלִבְגֵדיֶהם. ָרם ִמְתמֹוֵסס ִמּתַ ׂשָ ּבְ

אֹוי, ָאִחי, ַהִאם ֵאיְנָך ָיֵגַע?

י, תֹוְך ִלּבִ ִליַע ֵהֵנץ ּבְ ַהּקָ
ִחי ֶ ֵבית ַהּשׁ צּו ּבְ ְצּבְ ה ָיִקיְנּתֹוִנים ּבִ ָ ֲחִמּשׁ

ִחיַח, ַלע ַהּצָ ל ַהּסֶ ׁשֶ
יחֹוַח  ר ַהּנִ יָמה ְמַסּפֵ יָמה ַאַחר ְנׁשִ ְנׁשִ

ָדה — ַהִאם ֵאיְנָך זֹוֵכר? — ֶאת ָהַאּגָ
ים, ַצע ֶאת ַהַחּיִ ר ְלָך ַהּפֶ ן ְמַסּפֵ ן ַאַחר ׁשֵ ׁשֵ
ּפֶֹרן ַחת ַלּצִ ּתַ ּמִ ְכלּוְך ׁשֶ ּלִ ּבֹוָנג, ָנטּוַע ּבַ ַהּבַ

ף ַרְגְלָך, ל ּבֶֹהן ּכַ ׁשֶ
ל ָהעֹוָלם. ר ְלָך ֶאת ַהּיִֹפי ׁשֶ ְמַסּפֵ

ִליחּות. ד. זֹו ָיְדָך. ַלָחה ִמן ַהּמְ ה ּתֹוֵפס ֶאת ַהּיָ ַאּתָ
ֲעָרה  ה ּתֹוֵלׁש ׂשַ ַאּתָ ׁשֶ ם. ּכְ ָך הּוא ַהּיָ ּלְ ׁשֶ

ָמָמה,  ֵמֹראׁש ַהּדְ
ָך ִהּנְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֵאָנה. ּבְ ז ָמִריר ֲחֵלב ַהּתְ ִנּתָ

ַמִים רֹוִאים אֹוְתָך. ָ ַהּשׁ

מֹו ִסיַגְרָיה, ָך ּכְ ּכֹוַכב ָהֶעֶרב ְממֹוֵלל ֶאת ַנְפׁשְ
ן, ַרְקּדָ ָך ַאּפְ ן ֶאת ַנְפׁשְ ֵ ה ְמַעּשׁ ְך ַאּתָ ּכָ

ָמאִלית  ַמְרִטיב ֶאת ָיְדָך ַהּשְׂ
ַמִים ְזרּוֵעי ּכֹוָכִבים ׁשָ ּבְ

מֹו ָהָיה ֲארּוָסְתָך, בּוק ָהרֹוֶבה ּכְ ְוִליִמיְנָך ּדָ
ְכחּו אֹוְתָך ַמִים ֵמעֹוָלם ֹלא ׁשָ ָ ַהּשׁ ְזֹכר ׁשֶ

ן ׁשָ ָבם ַהּיָ ִניִמי ֶאת ִמְכּתָ יְסָך ַהּפְ ֹלף ִמּכִ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ּכְ
רּופֹות עֹות ׂשְ ֶאְצּבָ ֵרַח ּבְ ּוְבעֹוְדָך ּפֹוֵרׂש ֶאת ַהּיָ

ה. ל ְנעּוִרים ּוְתִהּלָ ְברּות ׁשֶ ְקָרא ּבֹו ּגַ ּתִ

ָך ּלְ ִאי ׁשֶ ֲעֶלה ּבָ ְך ּתַ ַאַחר ּכָ
יֹוֵתר בֹוָהה ּבְ ָמר ַהּגְ ׁשְ ת ַהּמִ ֶאל ֶעְמּדַ
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ֲאִויר ֲחִזיז ְוִתיֶרה ּבָ ם ּכֹוָכב ּכַ ִליְך ׁשָ ׁשְ ּתַ
ָרִנים ָתִלים ְוַלּתְ ֵמַעל ַלּכְ

צּוִעים ִלים ּפְ מֹו ַחּיָ ְתּכֹוְפִפים ּכְ ֵמַעל ֶלָהִרים ַהּמִ
מֹות ַהֲחָלִלים ְך ֶאת ִנׁשְ יל ּכָ ְרּגִ ּתַ י ׁשֶ ּדַ

ל — ִמיכֹות ַהּצֵ ְוֵהן ְיחֹוְררּו ֶאת ׂשְ

ֵדי ִלְמֹצא  ַמִים ּכְ ָ ֵחיק ַהּשׁ ר ּבְ ַעם ַאַחת ָיׁשָ יֶרה ּפַ ּתִ
ֹחל יָמן ַהּכָ ֶאת ַהּסִ
מֹוֵצא ֵמַעל ַלֻחְלָצה  ּכְ

יִניק ֶאת ַיְלְדָך, ָחר ּתֵ ּמָ ה ׁשֶ ָ ְטַמת ָהִאּשׁ ֶאת ּפִ
ֶלת ַהִחיצֹוִנית ִנים ֶאת ָיִדית ַהּדֶ ץ ׁשָ מֹוֵצא ִמּקֵ ּכְ

ית ָאִביָך. ל ּבֵ ׁשֶ
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